








BENTUK LATIHAN DASAR KEKUATAN UNTUK 

USIA    7 - 10 TAHUN 
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Untuk mencapai prestasi yang optimal harus dipersipakan sumber daya 
manusia yang dimulai dari anak-anak. Pada usia anak-anak dan remaja harus 
berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas fisik secara teratur dalam waktu 60 menit 
atau lebih dengan aktivitas yang sedang dan sesuai dengan perkembangan 
fisiknya. Keuntungan yang diperoleh dari diberikannya latihan kekuatan selama 
masa anak-anak dan remaja adalah dapat memberikan dasar bagi kekuatan otot 
ketika anak-anak tersebut menginjak dewasa. Akan tetapi yang perlu dipastikan 
pada saat menjelaskan konsep tentang bentuk-bentuk latihan kekuatan 
disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka, mau mendengarkan 
kekhawatiran dari setiap individu dan memberikan instruksi dan perhatian yang 
diperlukanHanya pastikan untuk menjelaskan konsep pada tingkat mereka 
memahami, mendengarkan kekhawatiran individu, dan memberikan instruksi dan 
perhatian yang diperlukan untuk memastikan sesi pelatihan aman dan sukses. Dan 
terakhir, lakukan segala upaya untuk menekankan aspek yang menyenangkan 
(fun) dari setiap bentuk latihak kekuatan yang progresif dalam rangka untuk 
memicu minat seumur hidup dalam aktivitas fisik. 
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I. PENDAHULUAN 

Olahraga merupakan sebuah barometer bagi kemajuan suatu bangsa. 

Dengan prestasi olahraga yang baik tentunya akan menjadi sebuah kebanggaan 

bagi suatu bangsa. Seperti yang telah diketahui bahwa prestasi olahraga 

Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan kemerosotan yang terlihat 
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pada multi-multi event yang berskala regional maupun internasional seperti SEA 

Games, ASIAN Games dan Olympiade. Oleh karena itu diperlukan sumber daya 

manusia yang berkualitas yang bisa menjadi tumpuan harapan sebagai titik awal 

untuk bangkit sehingga prestasi olehraga Indonesia bisa jaya kembali.  

Sumber daya manusia tersebut perlu dipersiapkan sejak masih kanak-

kanak. Penciptaan kualitas SDM dalam bidang olahraga  dimulai sejak dini 

karena merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa, sehingga harus 

dipersiapkan sedini mungkin agar dapat tercapainya sebuah perkembangan dan 

prestasi yang optimal. Pada usia anak-anak dan remaja harus berpartisipasi dalam 

kegiatan aktivitas fisik secara teratur dalam waktu 60 menit atau lebih dengan 

aktivitas yang sedang dan sesuai dengan perkembangan fisiknya. 

Bentuk-bentuk aktifitas fisik atau olahraga anak umumnya disesuaikan 

dengan tahap-tahap perkembangan anak, khususnya aspek biologis dan 

psikososialnya. Dilihat dari aspek biologis, olahraga anak usia dini masih dalam 

taraf mengembangkan aspek-aspek kebugaran jasmani (menguatkan jantung, 

tulang dan otot) serta merangsang tumbuh kembang anak secara optimal. Adapun 

aktivitas-aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk anak-anak adalah aktivitas 

aerobic seperti berenang dan bersepeda. Dan bukti secara ilmiah mengindikasikan 

bahwa latihan kekuatan dapat memberikan manfaat yang unik bagi anak laki-laki 

dan perempuan yang mengikuti program latihan kekuatan yang sesuai dengan 

usianya.  

Dengan bimbingan dan instruksi yang tepat, keikutsertaan anak-anak dan 

remaja secara regular dalam program latihan kekuatan dapat memiliki efek yang 

menguntungkan pada kesehatan muskuloskeletal, komposisi tubuh, faktor risiko 

kardiovaskular, kinerja kebugaran, dan kesejahteraan psikologis. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Avery D. Faigenbaum dan Wayne L. Westcott 

(2009; 177) menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan usia 7 sampai 10 

tahun menanggapi secara positif dan antusias terhadap rancangan program 

latihan kekuatan yang sesuai. Secara fisiologis, peserta termuda dari penelitian 

tersebut menunjukkan manfaat yang signifikan dalam kekuatan otot dan kinerja 



latihan. Secara psikologis, mereka merasa yakin secara fisik dan percaya diri. 

Namun, di atas segalanya, anak-anak yang mengikuti penelitian sangat menikmati 

berolahraga di dalam kelas dan menjalankan program latihan kekuatan serta anak-

anak dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan ayng akan menghasilkan 

seumur hidup dalam aktivitas fisik.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa anak-anak dan remaja 

yang berusia 7 – 10 tahun diharuskan melakukan aktivitas fisik selama kurang 

lebih 60 menit, sehingga dapat memberikan kebugaran jasmani dan kemampuan 

gerak yang lebih baik. Dan tentunya hal ini akan memberikan dampak yang baik 

bagi pembinaan dan prestasi olahraga Indonesia di masa yang akan dating. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu model latihan dasar untuk membentuk kekuatan dan 

power bagi usia anak-anak 7 sampai 10 tahun.  

 

II. KAJIAN TEORITIK 

Latihan adalah kegiatan sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang. 

Tujuannya ialah untuk mendapatkan gerakan ototamatis. Menurut Harsono (1988: 

323), Latihan adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis, kontinyu di 

mana beban dan intensitas latihan makin hari makin bertambah, yang pada 

akhirnya memberikan rangsangan secara menyeluruh terhadap tubuh dan 

bertujuan untuk meningkatkan fisik dan mental secara bersama-sama.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa latihan (training) merupakan 

proses kerja yang sistematis, dan dilakukan secara berulang-ulang  dengan beban 

latihan yang kian meningkat. Latihan yang sistematis adalah program latihan yang 

direncanakan secara matang, dan dilaksanakan sesuai jasdwal menurut pola yang 

telah ditetapkan, serta dievaluasi sesuai dengan alat yang benar. 

Tujuan utama pelatihan olahraga prestasi adalah untuk meningkatkan 

keterampilan atau prestasi olahraga sebaksimal mungkin. Menurut Bompa (1990: 

98) tujuan latihan yang harus dipahami adalah sebagai berikut: (a) untuk 

meningkatkan perkembangan fisik secara umum; (b) untuk mengembangkan fisik 

khusus yang ditentukan oleh kebutuhan olahraga tersebut; (c) untuk 



menyempurnakan teknik olahraga dan koordinasi gerak; (d) meningkatkan dan 

menyempurnakan strategi; (e) meningkatkan kepribadian seperti kemauan keras, 

kepercayaan diri, ketekunan, semangat, disiplin; (f) menjamin dan mengamankan 

persiapan tim secara optimal; (g) mempertahankan kesehatan atlit; (h) untuk 

mencegah cedera; (i) memperkaya pengetahuan teori dengan memperhatikan 

dasar fisiologis, psikologis, dan gizi. 

Kekuatan merupakan salah satu komponen fisik yang sangat diperlukan 

dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga. Komponen kekuatan dimaksud 

diarahkan pada kekuatan otot. Menurut Ladi, Hendrajadja, dan Riyanto (2009: 11) 

mengatakan bahwa kekuatan otot sangat penting guna meningkatkan kondisi 

kebugaran jasmani karena kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas 

fisik, yang memegang peranan pula dalam melindungi seseorang dari 

kemungkinan cedera. Latihan kekuatan otot sudah bisa diberikan pada masa anak-

anak dan remaja. Keuntungan yang diperoleh dari diberikannya latihan kekuatan 

selama masa anak-anak dan remaja adalah dapat memberikan dasar bagi 

kekuatan otot ketika anak-anak tersebut menginjak dewasa.  

Hanya yang perlu diperhatikan, ketika anak-anak dan remaja mulai 

diberikan latihan kekuatan otot maka program latihan kekuatan tersebut harus 

dirancang dan diawasi dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dalam 

lingkungan yang aman dan mendukung program latihan kekuatan tersebut. Latihan 

kekuatan (strength training) berbeda dengan angkat besi, angkat berat dan 

binaraga. Latihan kekuatan adalah suatu bentuk latihan yang terencana dan 

terstruktur dengan diberikan resistensi yang tepat secara bertahap dan 

berkembang sesuai dengan sistem muskuloskeletal agar menjadi lebih kuat. Anak-

anak dan remaja dapat melakukan latihan kekuatan dengan menggunakan 

berbagai peralatan seperti weight machines, free weights (seperti barbell dan 

dumbells), medicine ball, elastic bands, atau berat badan mereka sendiri.  

Pedoman latihan kekuatan untuk anak-anak dan remaja usia 7 – 10 tahun 

yang direkomendasikan oleh National Strength and Conditioning Association 

adalah 1 – 3 set dengah 6 – 15 repetisi (pengulangan) dengan berat beban yang 



sesuai. Tentunya, berat beban dengan melakukan 6 repetisi akan lebih berat 

dibandingkan dengan yang melakukan 15 repetisi. Demikian juga, yang melakukan 

tiga set akan lebih berat dibandingkan melakukan 1 set setiap latihan. Latihan 

kekuatan untuk anak-anak usia   7 – 10 tahun yang sangat baik adalah melakukan 

pengulangan yang lebih banyak (sekitar 10 – 15 repetisi) dengan beban sedang 

(moderat) di minggu-minggu pertama latihan kekuatan.  

Untuk kondisi kelompok otot yang paling utama, berlatihlah 8 – 10 bentuk 

latihan dalam dua atau tiga hari setiap minggu, seperti leg press dan chest press, 

biceps curl dan triceps extension. Anak-anak pada usia kelompok ini (7 – 10 tahun) 

harus menggunakan kombinasi bentuk latihan dari  multiple-muscle dan single 

muscle yang dapat memberikan pengembangan otot yang komprehensif. Dan 

pastikan anak-anak melakukan setiap bentuk latihan (exercise) dengan benar dan 

berusaha untuk melakukan setiap pengulangan dengan gerakan yang lengkap.  

Instruktur atau para pelatih bertanggung jawab untuk memodifikasi setiap 

latihan kekuatan agar dapat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan 

ketertarikan dari semua anak-anak yang mengikuti latihan kekuatan. Jika program 

latihannya terlalu membosankan atau terlalu berat, makan anak-anak akan 

mengembangkan perilaku negative terhadap latihan kekuatan. Yang perlu diingat 

bahwa keberhasilan latihan kekuatan tidak hanya diukur dengan menilai kenaikan 

dalam kebugaraan otot tetapi dengan memperhatikan anak-anak mengembangkan 

teknik latihan (exercise) yang benar, mengalami kemajuan secara bertahap dalam 

tingkat yang lebih sulit, dan memahami konsep latihan kebugaran. 

  

III. PEMBAHASAN 

Perkembangan anak sifatnya holistik, yaitu dapat berkembang optimal 

apabila sehat badannya, cukup gizinya dan didik secara baik dan benar. Anak 

berkembang dari berbagai aspek yaitu berkembang fisiknya, baik motorik kasar 

maupun halus, berkembang aspek kognitif, aspek sosial dan emosional. Oleh 

karena itu, untuk memperkenalkan anak-anak terhadap kegiatan latihan kekuatan, 

instruktur dan pelatih perlu menjelaskan konsep pada tingkat kognitif sehingga 



mereka bisa memahami tentang latihan kekuatan. Anak-anak harus belajar bahwa 

latihan kekuatan dapat membuat otot-otot dan tulang-tulang mereka lebih kuat dan 

harus mulai memahami konsep latihan kebugaran yang meliputi pemanasan, sesi 

latihan/inti dan penenangan (cooling down).  

Selain itu, para pelatih dan instruktur perlu memperhatikan usia latihan 

setiap anak-anak karena belum tentu bentuk latihan sesuai dan aman bagi anak 

yang satu dengan anak yang lainnya. Misalkan saja, anak perempuan berusia 8 

tahun yang sudah menjalankan program latihan sealam satu tahun akan bisa 

melakukan latihan dengan mengangkat beban lebih berat dan lebih baik daripada 

anak perempuan berusia 10 tahun yang tidak pernah latihan kekuatan. Seperti 

yang telah disebutkan di atas, bahwa latihan kekuatan untuk anak-anak usia 7 – 

10 tahun dapat menggunakan weight machines, peralatan free weights seperti 

dumbbell dan barbell, medicine ball, elastic bands atau menggunakan berat badan 

mereka sendiri. Berikut ini diberikan beberapa contoh bentuk latihan yang bisa 

diberikan untuk anak-anak usia 7 – 10 tahun dengan menggunakan child-sized 

machines, dumbel dan medicine ball.  

Tabel 1. Exercise untuk usia 7 – 10 tahun menggunakan Child-Sized 

Machine 

Exercise Muscle Groups Sets Reps 

Leg Press 
Quadriceps, Hamstring, 
Gluteals 

1 -  2 10 - 15 

Leg Extension Quadriceps 1 -  2 10 - 15 

Leg Curl Hamstrings 1 -  2 10 - 15 

Chest Press 
Pectoralis Major, Front 
deltoid, Triceps 

1 -  2 10 - 15 

Seated Row 
Latissimus dorsi, Rear 
Deltoid, Biceps 

1 -  2 10 - 15 

Prone back Raise Erector Spinae 1 -  2 10 - 15 

Trunck Curl Rectus Abdominis 1 -  2 10 - 15 

 

 



Tabel 2. Exercise untuk usia 7 – 10 tahun menggunakan Dumbbell 

Exercise Muscle Groups Sets Reps 

Dumbbell Squat 
Quadriceps, Hamstring, 
Gluteals 

1 -  2 10 - 15 

Dumbbell Lunge 
Quadriceps, Hamstring, 
Gluteals 

1 -  2 10 - 15 

Dumbbell Step Up 
Quadriceps, Hamstring, 
Gluteals 

1 -  2 10 - 15 

Dumbbell bench press 
Pectoralis Major, Front 
deltoid, Triceps 

1 -  2 10 - 15 

Dumbbell on-arm row 
Latissimus dorsi, Rear 
Deltoid, Biceps 

1 -  2 10 - 15 

Dumbbell Lateral Raise Deltoids 1 -  2 10 - 15 

Prone Back Raise Erector Spinae 1 -  2 10 - 15 

Trunck Curl Rectus Abdominis 1 -  2 10 - 15 

 

Tabel 3. Exercise untuk usia 7 – 10 tahun menggunakan Medicine Ball 

Exercise Muscle Groups Sets Reps 

Medicine ball front squat 
Quadriceps, Hamstring, 
Gluteals 

1 -  2 10 - 15 

Medicine ball lunge 
Quadriceps, Hamstring, 
Gluteals 

1 -  2 10 - 15 

Medicine ball supine chest 
press 

Pectoralis Major, Front 
deltoid, Triceps 

1 -  2 10 - 15 

Medicine ball pullover 
Latissimus dorsi, Rear 
Deltoid 

1 -  2 10 - 15 

Medicine ball front shoulder 
raise 

 Deltoid 1 -  2 10 - 15 

Medicine ball triceps press Triceps 1 -  2 10 - 15 

Medicine ball biceps curl Biceps 1 -  2 10 - 15 

Medicine ball curl up Rectus Abdominis 1 -  2 10 - 15 

 

Dalam kelas pendidikan jasmani, yang mungkin bisa dilakukan adalah 

mengembangkan model latihan sirkuit, dimana anak-anak berkeliling untuk 



melakukan serangkaian latihan kekuatan pada setiap stasiun. Rangkaian sirkuit 

kebugaran itu bisa mencakup latihan dengan menggunakan dumbbell, medicine 

balls, elastic bands dan berat badan anak itu sendiri. Dengan memodifikasi pilihan 

bentuk-bentuk latihan (exercise) begitu juga dengan pilihan durasi dari setiap 

aktivitas, instruktur atau pelatih dapat membuat latihan kekuatan yang aman, 

efektif dan menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi seluruh anak-anak. Sebagai 

contoh, latihannya tidak dimulai dengan latihan yang berat seperti squats atau 

zigzag, tetapi harus dimulai dengan gerakan yang relatif lebih mudah seperti 

latihan jinjit dan jump-freeze drills. Dalam melakukan latihan sirkuit tersebut, anak-

anak bisa dibagi ke dalam dua atau empat orang di setiap stasiunnya.  

 

IV. KESIMPULAN 

Beberapa kegiatan fisik menawarkan banyak kesempatan untuk kerjasama 

dan saling membantu untuk melakukan latihan kekuatan. Pemberian latihan 

kekuatan untuk usia 7 – 10 tahun seharusnya memiliki manfaat jangka panjang 

bagi kesehatan dan kebugaran anak-anak usia tersebut, terutama bagi mereka 

yang membuat latihan kekuatan sebagai standar hidup mereka. Dengan ketentuan 

tersedianya instruksi yang berkualitas, karena usia 7 tahun merupakan usia yang 

tidak terlalu muda untuk merasakan dan mengalami serta mengambil manfaat dari 

latihan kekuatan yang diawasi. Akan tetapi yang perlu dipastikan pada saat 

menjelaskan konsep tentang bentuk-bentuk latihan kekuatan disesuaikan dengan 

tingkat pemahaman mereka, mau mendengarkan kekhawatiran dari setiap individu 

dan memberikan instruksi dan perhatian yang diperlukanHanya pastikan untuk 

menjelaskan konsep pada tingkat mereka memahami, mendengarkan 

kekhawatiran individu, dan memberikan instruksi dan perhatian yang diperlukan 

untuk memastikan sesi pelatihan aman dan sukses. Dan terakhir, lakukan segala 

upaya untuk menekankan aspek yang menyenangkan (fun) dari setiap bentuk 

latihak kekuatan yang progresif dalam rangka untuk memicu minat seumur hidup 

dalam aktivitas fisik. 
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